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दमालान   



खऩू लऴााऩूली एका नगयात एक व्मक्ती याशत शोती, ती इतकी  
श्रीभंत शोती की, त्माच्मा भशारातल्मा ककतीतयी दारने फशुभुल्म 
लसतूंनी बयरेरे शोते. 

भशाराच्मा गॅरयीत आणण फागांभध्मे वाभान ऩडरेरे शोते. 
कोणत्माशी लसतूची इच्छा कोणी केरी तय त्मा लसतू त्माच्माकड े
बयऩूय ऩडरेल्मा शोत्मा.  



ऩण त्मारा वगळ्मात 
अधधक आनंद आऩरी वंऩत्ती 
त्मा रोकांभध्मे लाटून मभऱे जे 
रोक त्माच्माऩेषा कभी 
बाग्मलान शोते. त्माची अवलयत 
उदायता फघून रोक त्मारा 
दमालान म्शणत अवत. कऩड े
आणण खाण्माच्मा लसतू घेलून 
तो योज दऩुायी फागेत मेई 
आणण जमांना जमा गोष्टीची 
गयज आशे ती गोष्ट त्मांना 
देई. तो कोणतीशी वलनंती 
ठोकरून टाकू ळकत नवे. जय 
कोणी त्माच्माकड ेउत्कृष्ट 
ऩुसतके ककंला गामरच,े त्माच्मा 
यथाच ेवगळ्मात चांगरे घोड े
भाधगतरे तय तेव्शा तो 
कोणताशी वलचाय न कयता 
भागणाऱ्मारा त्मा गोष्टी देलून 
टाकत अव.े  

“वंऩत्ती दुुःखाच ेकेलढे 
भोठे कायण आशे,”त्माने वलचाय 
केरा. “श्रीभंत रोक धचतंेत 
अवतात की त्मांच ेधन ते 
गभालून तय फवणाय नाशी 
आणण गयीफ व्मक्ती धनाच्मा 
अबालाने धचतंेत अवतात. 
अधधक वंऩत्तीची भरा काम 
आलवमकता आशे? भाझ्मा 
धनाभुऱे अबालग्रसत रोकाच्मा 
जीलनात आनंद मेलू दे.”  



माभुऱे गयीफ रोक 
आऩल्मा दुुःखाऩावून वुटका 
करू ळकत आणण आऩरी 
वंऩत्ती त्मा अबागी 
रोकांभध्मे लाटून दमालान 
आनंदी शोत अवे. वगऱीकड े
शी फातभी ऩवयरी की, 
वंकटाच्मा काऱी कोणीशी 
त्माच्माकड ेभदत भागू 
ळकतो. दमालानची प्रमवद्धी 
देलरोकाऩमतं ऩोशचरी.त्मा 
रोकात ददव्म देलता याशत 
शोत्मा. जे वगळ्मात उंच 
ऩशाडाच्मा खऩू लय उडू ळकत 
शोते. देलाच ेदेल, ळश्क्तळारी 
ळक्र देलारा धयतीलय 
याशणाऱ्मा भानलाकड ेफघणे 
आणण त्माच्मा वाशवाची 
आणण वच्चऩेणाची ऩयीषा 
घेणे, त्मारा आलडत अवे.  

“जय शा भाणूव खयंच 
दमाऱू अवेर तय वंकटे आणण 
अलघड ऩरयसथती त्माच्मा 
चरयत्रारा अजून उजऱून 
टाकतीर.” 

“एका श्रीभंत भाणवारा 
दमाऱू शोणे वोप्ऩे आशे. ऩण 
फघामच ेशे आशे की आऩरे 
धन गभालल्मानंतयशी तो दान 
कयतो का?” 



त्मा यात्री दमालानच्मा बांडायात ठेलरेरे दाधगने आणी 
वंगीत लाद्म ळक्र देलाने गामफ केरे. ऩण द्मालानारा त्माची 
काशी ऩलाा लाटरी नाशी. भग गामरच ेआणण ऩडदे गामफ झारे.  

आणण भग कऩाटात ठेलरेरे कऩड ेगामफ झारे. तेव्शा वुद्धा द्मालानाने 
काशीच ऩलाा केरी नाशी. द्मालानारा रारचयदशत फघून ळक्र देलारा 
आवचमा लाटरे. आणण भग त्मांनी त्माची कठोय ऩयीषा घेण्माच ेठयलरे. 



दवुऱ्मा ददलळी वकाऱी जेव्शा  
दमालान उठरा तेव्शा त्माने आऩरा 
ऩूणा भशार रयकाभा झाल्माच े
ऩादशरे.  जवे की एखाद्मा 
लादऱाभुऱे वगऱे वाभान उडून 
गेरे.कोणतेशी पर्नाचय लाचरे 
नव्शते की कऩड,े धान्माचा एक 
दाणाशी लाचरा नव्शता. एक दोयी, 
एक खयुऩं, आणण यात्री घातरेरा 
ळटा एलढेच पक्त लाचरे शोते.  

“केलढी अजफ गोष्ट घडरी 
आशे!” दमालानने वलचाय केरा. 
“कदाधचत एखादा र्नधान भनुष्म 
रऩत छऩत मेलून यात्री वगऱं 
वाभान घेलून गेरा अवेर. जय  

अवे झारं अवेर तय भाझ्मा 
वंऩत्तीचा वदऩुमोगच झारा.ऩण 
भाझ ेअवे रयकाभे घय फघून इतय 
गयीफ रोक ककती र्नयाळ शोतीर. 
मा खयुऩाचा उऩमोग करून भी 
त्मांना भदत करू ळकेर.  



ळतेात जालनू, गालच्मा गयीफ 
रोकांफयोफय तो घाव काऩ ू
रागरा.त्माने शा वलचाय केरा की 
जगात अवे काशी रोक आशेत की 
त्मांच्माकड ेत्माच्माऩेषा कभी 
वऩंत्ती आशे. त्माने कडक उन्शात 
खूऩ ऩरयश्रभ केरे.. 

“भरा आजऩमतं वभजरे 
नव्शत ेकी गयीफ भाणवाचे जीलन 
ककती कठीण अवत.े भरा इतके 
अवशाय्म लाटत ेकी, खाण्मावाठी 
भी कोणाकड ेमबषा भाग ूळकत 
नाशी.तयीऩण गयीफ रोकांना 
आऩल्मा भरुांचे ऩोट बयाले म्शणून 
बीक भागाली रागत.े आजायी 
रोकांना ळश्क्तळारी आणण र्नयोगी 
रोकांची भदत घ्माली रागत.े 

“प्रत्मेकारा आनदंी याशाले 
लाटत ेआणण  प्रत्मेकारा कष्टाची 
बीती लाटत.ेआऩण वगऱे 
एकवायखे आशोत आणण मा जगात 
एकभेकांच्मा फयोफय आशोत. 
जोऩमतं भाझ्मा आजूफाजूचे रोक 
कष्टात अवतांना, भी प्रवन्न कवा 
शोल ूळकतो?” 

रोकांना भदत कयण्माची 
त्माची इच्छा ददलवेंददलव लाढत 
गेरी. म्शणूनच तो अधधक कठोय 
ऩरयश्रभ करू रागरा. “जय भी 
ऩयेुवा घाव काऩरा तय भाझ्मा 
गयीफ मभत्रांना देण्मावाठी 
भाझ्माकड ेकाशीतयी अवेर.” 



आऩर ंउत्ऩादन काऩनू जे 
काशी त्मारा मभऱत शोत,े त े
वला तो त्मा रोकांना लाटून 
टाकत अव,ेजे गयजलतं 
शोत.ेभरु ंआणण भरुी, लडीर 
आणण आई, जे बकेुरे शोत े
आणण आजायी शोत ेआणण 
जमांच्माजलऱ खूऩ थोड ेशोत े
आणण जमांच्माकड ेकाशीच 
नव्शत.ेत ेवलाजण द्मालानाच्मा 
जलऱ मेत आणण त ेकाशी 
वांगण्माच्मा आधीच तो त्मांना 
वोन्माचे नाणे देत अवे. 

त्मा गयीफ, लदृ्ध व्मक्तीरा 
आऩरे धन गरयफांना लाटतांना 
फघनू फाजायातरे व्माऩायी  
आवचमा-चककत शोत अवत 
आणण र्नयाळनेे आऩरी भान 
शरलत अवत.  

“अये बल्मा भाणवा,त ू
तझु्माकड ेरष का देत नाशी 
आणण तझु्मा ऩरयलायाची 
काऱजी का घेत नाशी? 

त्मांचे फोरणे ऐकून  
दमालान शवे आणण म्शणे “शा 
वगऱा भाझाच तय ऩरयलाय 
आशे. कोण म्शणत ंकी आम्शी 
एकभेकांचे नातलेाईक नाशी 
आशोत? कदाधचत कोणत्मातयी 
काऱी आणण जागी शी गयीफ, 
बकेुरी सत्री भाझी आई 
अवेर..” 



ऩण दमालानाची ऩयीषा जे 
देलांचे देल ळक्र घेत शोत,े ती 
ऩयीषा अजून वभाप्त झारी 
नव्शती. जादईु ढगाभध्मे रऩनू 
त ेआकाळात प्रकट झारे, कायण 
द्मालानामळलाम कोणी त्मांना 
फघ ूनमे. त ेम्शणारे:  

“भखुाा! दान देण्माच्मा 
आऩरी वलमीलय र्नमतं्रण ठेल. 
माभऱेु  तझुी धनवऩंत्ती 
लाढेर. ऩयत धन वगं्रश करून त ू
अधधक दान देल ूळकळीर. जेव्शा 
देण्मावाठी काशी नवत ेतवे्शा 
दान न देण्माचा दोऴ रागत 
नाशी.” 

दमालान म्शणारा, “ळक्र 
देला, जे तमु्शी म्शणत आशात 
त ेभी करू ळकत नाशी. 
आभच्मा आवऩाव ककतीतयी 
अवे रोक आशेत, जे कष्टात 
आशे.जय कोणी गयीफ भाणूव 
उऩाळी आशे आणण आज 
भाझ्माकड ेभदत भागत अवेर 
तय त्मारा भी धनलान 
शोईऩमतं लाट फघामरा राल ू
ळकत नाशी. जमा व्मक्तीरा 
भदत कयण्माची इच्छा आशे ती 
व्मक्ती तवे्शाच वगऱं देईन 
जेव्शा  कोणारा त्माची गयज 
आशे. भी दान देणं फदं कयणाय 
नाशी, कायण माभध्मे दवुऱ्माचे 
दशत आशे आणण भाझा आनदं 
आशे.  



ळलेटी, ळक्र देलारा वलवलाव लाटरा. “आता भरा वभजरं की तू 
एक खया आणण दृढ सलबालाचा भाणूव आशे. तुझ ेउदाय चरयत्र वूमाा 
वायखे झगभगेर, कायण सलाथााच्मा काळ्मा ढगांना तू कामभसलरूऩी 
फाजूरा केरे आशे.  

तू धनलान अव की र्नधान,  तू तुझ्मा सलबालालय दृढ यादशरा. 
जळी लाऱ्माची झुऱूक एका ऩशाडारा शरलू ळकत नाशी तवेच भी 
तुझा र्नवचम डऱभऱीत करू ळकरो नाशी. श्रीभान, भरा मा 
गोष्टीचा सलीकाय कयालाच रागेर. 



ळक्र देलाने आऩरा शात 
शरलरा आणण दमालानारा 
आऩरी  वायी वंऩत्ती ऩयत 
मभऱारी.भशारातल्मा वगळ्मा 
लसतू ऩयत आल्मा. वाये 
दाधगने र्तजोयीत आणण 
अन्नाच ेवगऱे दाणे बंडायात 
ऩयत आरे.  

“भी तुझी वंऩत्ती गामफ 
केरी शोती. भरा षभा कय 
आणण बवलष्मात तू आऩरे 
दाधगने अवेच दानात देत 
यशा.जवे ढग ऩाऊव देतात.” 

दमालान नेशभी दान देत 
यादशरा आणण एक काऱ अवा 
आरा की जेव्शा जगातल्मा 
प्रत्मेक व्मक्तीलय तो प्रेभ 
करू रागरा. त्माची कशाणी 
आऩल्मारा दान देण्मात वुख 
आशे शे वांगते.  

जय आऩरे  हृदम उदाय 
अवेर तय आऩरी प्रवन्नता 
खयी अवेर. जे वुख तुम्शी 
दवुऱ्मारा द्मार तेच वुख 
तुभच्माजलऱ ऩयत मेईर. 

वभाप्त   


